
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання Українського молодіжного фонду»  

 

І. Визначення проблеми 

В Україні існує позитивний досвід вирішення актуальних питань молоді. 

За результатами виконання державних програм у сфері молодіжної 

політики за попередній період започатковано численні програми, конкурси і 

проекти для самореалізації та сталого розвитку молоді, зокрема започатковано 

реалізацію в Україні європейської ініціативи «Пакт заради молоді – 2020», 

платформи «Моя кар’єра», навчальну програму «Молодіжний працівник», 

проводиться національний конкурс «Молодіжна столиця України», 

збільшується кількість молодіжних консультативно-дорадчих органів, 

молодіжних центрів, створено державну установу «Всеукраїнський молодіжний 

центр», проводиться конкурс проектів для молодіжних та дитячих громадських 

організацій відповідно до пріоритетних завдань у молодіжній сфері, відповідно 

до Договору між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща 

про Українсько-Польську Раду обмінів молоддю та Угоди між Урядом України 

і Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і 

відповідних порядків у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів 

молоддю та обмінів молоддю України та Литви проводяться конкурси проектів 

для молоді з метою підтримки співпраці між українською, польською та 

литовською молоддю та розбудови дружніх взаємин між країнами. 

Водночас на основі даних репрезентативного соціологічного дослідження 

«Молодь України – 2018» було проведено оцінку та аналіз 24 форм участі 

молоді в житті суспільства (політична активність, мобільність, волонтерська 

діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського суспільства, у житті 

суспільства через Інтернет, відстоювання власної думки тощо), що свідчить про 

нижчезазначене: 

56 відсотків молоді в Україні не знають, не цікавляться, не виявляють 

бажання та інтересу до участі у суспільному житті; 

27,3 відсотка молоді поінформовані про ті чи інші форми участі, знають про 

різні інструменти участі, вагаються та не користуються ними; 

16,7 відсотка молоді так чи інакше беруть участь у суспільному житті.  

Найпопулярнішими формами участі серед української молоді за 

результатами соціологічного дослідження, проведеного Мінмолодьспортом у 

2018 році, є участь у виборах (56,7 відсотка) та акціях з відстоювання власної 

думки через індивідуальну дію і засоби колективної неорганізованої дії. При 

цьому про участь у діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій 

зазначають лише 2,4 відсотка, органів учнівського або студентського 

самоврядування – 7,9 відсотка, досвід у волонтерській діяльності – 8,9 відсотка, 

досвід участі у діяльності молодіжних центрів – 3,6 відсотка. Участь молоді в 

інших формах організованої активності залишається невисокою. 
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Отже, існує багато викликів, пов’язаних з необхідністю самореалізації та 

розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у суспільне життя, 

що розвиватиме її національну свідомість на основі суспільно-державних 

цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді можливості для 

успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень її громадянських 

компетентностей, її спроможність бути самостійним, життєстійким, активним, 

патріотичним і відповідальним учасником суспільного життя. 

Водночас залишаються проблеми щодо неможливості брати участь у 

існуючих конкурсах широкого кола представників молоді, які могли б отримати 

гранти для реалізації їхніх молодіжних проектів, пов’язаних з вирішення 

нагальних питань держави та молоді, враховуючи наслідки війни росії проти 

України, насамперед ті, що стосуються працевлаштування молоді та 

відновлення країни. 

На сьогодні щорічно проводиться конкурс для молодіжних та дитячих 

громадських організацій. На реалізацію їхніх молодіжних проектів у Державній 

цільовій соціальній програми «Молодь України» на 2020-2025 роки, 

затвердженій постановою Кабінетом Міністрів України від 2 червня 2021р.               

№ 579, передбачено 19,5 тис. грн. Враховуючи війну росії проти України, в 

цьому році проведення конкурсу призупинено.  

Водночас покращення реалізації молодіжної політики може бути шляхом 

утворення державної установи «Український молодіжний фонд», який 

планується утворити на виконання Закону України «Про основні засади 

молодіжної політики». 

Український молодіжний фонд (далі – УМФ) в глобальному сенсі – експерт, 

сервісна служба, помічник держави в питаннях впровадження інноваційних 

підходів у реалізацію державної молодіжної політики задля того, щоб молоді 

люди мали більше можливостей для розвитку свого потенціалу в Україні. 

Фактично ця установа надаватиме гранти більш широкому колу 

представників молоді, зокрема для суб’єктам молодіжної роботи на проектну та 

інституційну підтримку для реалізації молодіжних проектів. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики» 

суб’єктами молодіжної роботи є фізичні особи, фізичні особи – підприємці, 

юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності 

та підпорядкування, що здійснюють молодіжну роботу.  

Створення УМФ забезпечить більш ефективне впровадження молодіжної 

політики, оскільки забезпечуватиме функцію реалізації молодіжної політики, 

коли саме Мінмолодьспорт буде відповідати за формування та здійснення 

аналізу політики. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Молоді громадяни +  

Держава (територіальна +  
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громада) 

Суб’єкти господарювання, у 

тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+  

 

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за 

допомогою: 

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно 

нормативно-правовими актами; 

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені 

питання не врегульовані. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Основними цілями державного регулювання є:  

забезпечення єдиного інформаційного простору про можливості для 

реалізації потенціалу та розвитку молоді в Україні; 

залучення ширшого кола представників молоді до вирішення нагальних 

проблем молоді, особливо тих, які пов’язані з подоланням наслідків війни росії 

проти України; 

спрощення процедури отримання молодими людьми грантів для 

реалізації їхніх молодіжних проектів; 

запровадження електронних систем для визначення наглядової ради 

Фонду, відбору експертів та молодіжних проектів, на які УМФ надає гранти. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

 

Залишити існуючу на цей 

момент ситуацію без змін. 

 

Такий спосіб не є достатньо ефективним, 

оскільки обмежує категорії молоді, які 

можуть претендувати на державну 

підтримку для вирішення нагальних 

проблем молоді та держави, особливо 

враховуючи наслідки війни росії проти 

України.  

 

Альтернатива 2 

Прийняти проект акта та його 

підвідомчі акти. 

Такий спосіб забезпечить ефективнішу 

реалізацію молодіжної політики, зокрема 

УМФ надаватиме гранти на реалізацію 

молодіжних проектів для суб’єктів 

молодіжної роботи. 

Діяльність УМФ забезпечить удосконалення 

процедур відбору і порядку фінансування 
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Вид альтернативи Опис альтернативи 

молодіжних проектів, застосовуючи діджітл 

інновації та електронні системи, залучаючи 

незалежних експертів.  

Результатом діяльності УМФ буде 

підвищення спроможності інститутів 

громадянського суспільства та установ, що 

працюють з молоддю, рівня участі молоді у 

процесі ухвалення рішень та суспільному 

житті. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні. Залишити 

існуючу на цей момент 

ситуацію без змін. 

Такий спосіб не є достатньо 

ефективним, оскільки не дає 

можливості долучити ширше 

коло представників молоді, 

що так необхідно для 

держави, задля вирішення 

нагальних проблем молоді, 

особливо тих, які пов’язані з 

подоланням наслідків війни 

росії проти України. 

Альтернатива 2 Прийняти проект акта.  

Посилення ролі та 

відповідального 

ставлення органів 

державної влади і органів 

місцевого самоврядування 

на всіх рівнях урядування. 

Очікувані результати 

позитивно вплинуть на 

показники індексу участі 

молоді в суспільному житті, 

що сприятиме збільшенню 

відсотка молоді, яка бере 

участь у суспільному житті, 

зокрема для наближення 

перемоги та відновлення 

країни у післявоєнний період; 

зменшенню відсотка молоді, 

яка не бере жодної участі в 

суспільному житті; 

збільшенню відсотка молоді, 

яка знає про різні інструменти 

участі та користується ними. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Відсутні. Залишити 

існуючу на цей момент 

ситуацію без змін. 

Такий спосіб не є достатньо 

ефективним, оскільки 

обмежує категорії молоді, які 

можуть претендувати на 

державну підтримку для 

вирішення нагальних проблем 

молоді та держави, особливо 

враховуючи наслідки війни 

росії проти України.  

Альтернатива 2 Прийняти проект акта. 

Підвищення рівня 

компетентностей (знань, 

умінь, навичок, ставлень 

тощо), у тому числі 

фінансової та цифрової 

грамотності, правової 

спроможності для 

активної участі та 

інтеграції в суспільне 

життя.  

 

Підвищить рівень 

компетентностей молоді, 

представників інститутів 

громадянського суспільства у 

молодіжній сфері, молодіжних 

центрів, молодіжних 

консультативно-дорадчих 

органів, органів учнівського та 

студентського 

самоврядування, фахівців, які 

працюють з молоддю, у тому 

числі молодіжних працівників. 

Спростить процедуру 

отримання молодими людьми 

грантів для реалізації 

молодіжних проектів, а також 

запровадить електронні 

системи для визначення 

наглядової ради Фонду, 

відбору експертів та 

молодіжних проектів, на які 

УМФ надає гранти. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

– 87 699 5161 5947 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

– 1,5% 11,7 % 86,8 % 100% 
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• Інформація щодо кількості підприємств за видами економічної діяльності 

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році за 

офіційними даними Державної служби статистики України 

(http://www.ukrstat.gov.ua/). 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Відсутні. Залишити 

існуючу на цей момент 

ситуацію без змін. 

Такий спосіб не є достатньо 

ефективним, оскільки 

обмежує категорії молоді, які 

можуть претендувати на 

державну підтримку для 

вирішення нагальних проблем 

молоді та держави, особливо 

враховуючи наслідки війни 

росії проти України.  

Альтернатива 2 

 

 

Прийняти проект акта. 

Забезпечить 

створення єдиного 

інформаційного 

простору для 

можливості реалізації 

потенціалу та розвитку 

молоді в Україні; 

залучення ширшого 

кола представників 

молоді до вирішення 

нагальних проблем 

молоді, особливо тих, 

які пов’язані з 

подоланням наслідків 

війни росії проти 

України; спрощення 

процедури отримання 

молодими людьми 

грантів для реалізації 

їхніх молодіжних 

проектів; 

запровадження 

електронних систем для 

визначення наглядової 

ради Фонду, відбору 

експертів та молодіжних 

проектів, на які УМФ 

надає гранти. 

У разі не перевищення 

суб’єктами малого 

господарювання, 

запропонованого проектом 

обсягу витрат на виконання 

вимог регулювання коштів, які 

необхідно буде витратити 

одному суб'єкту 

господарювання – 392,60 грн у 

перший рік виконання та 

1805,96 грн за п'ять років 

відповідно. 

Для всіх суб’єктів малого 

господарювання – 2300636,00 

грн у перший рік виконання та 

10582925,60 грн за п’ять років 

відповідно. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта  

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу  

регуляторного акта) 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього 

підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта 

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта»). 

Відсутні. Оскільки 

витрати пов’язані лише 

з діяльністю 

обмеженого кола 

суб’єктів подання на 

запроваджені системи, 

які надають 

можливості отримати 

державну підтримку.  

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта 

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта»). 

Сумарні витрати для 

суб’єктів 

господарювання 

великого і середнього 

підприємництва – 

34156,20 грн у перший 

рік виконання та 

157118,52 грн за п'ять 

років відповідно. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі 

щодо присвоєння відповідного 

балу 

Альтернатива 1 

 

Залишити існуючу на 

цей момент ситуацію 

без змін 

1 

 

Не змінивши існуючу систему, 

проблема продовжуватиме 

існувати. 

Альтернатива 2 

 

Прийняти проект акта  

4 У разі прийняття акта 

задекларовані цілі забезпечать 

повною мірою досягнення 

поставленої мети щодо 

забезпечення ефективної 

реалізації молодіжної політики, 
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Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі 

щодо присвоєння відповідного 

балу 

зокрема шляхом забезпечення 

єдиного інформаційного 

простору про можливості для 

реалізації потенціалу та 

розвитку молоді в Україні; 

залучення ширшого кола 

представників молоді до 

вирішення нагальних проблем 

молоді, особливо тих, які 

пов’язані з подоланням 

наслідків війни росії проти 

України; спрощення процедури 

отримання молодими людьми 

грантів для реалізації їхніх 

молодіжних проектів; 

запровадження електронних 

систем для визначення 

наглядової ради Фонду, відбору 

експертів та молодіжних 

проектів, на які УМФ надає 

гранти тощо. 

 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

 

Залишити існуючу 

на цей момент 

ситуацію без змін 

 

Відсутні     Відсутні Зазначений 

спосіб не сприяв 

вирішенню 

проблеми. 

Альтернатива 2 

 

Прийняти проект  

У разі 

прийняття 

проекту вигода 

буде полягати в 

Фінансування 

грантів, які будуть 

надаватись УМФ, 

будуть 

У разі прийняття 

акта 

задекларовані 

цілі будуть 
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Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

реалізації 

положень Закону 

України «Про 

основні засади 

молодіжної 

політики». Також 

це дасть 

можливість 

залучити ширше 

коло 

представників 

молоді до 

вирішення 

нагальних 

проблем молоді, 

особливо тих, які 

пов’язані з 

подоланням 

наслідків війни 

росії проти 

України; 

забезпечить 

єдиний 

інформаційний 

простір про 

можливості для 

реалізації 

потенціалу та 

розвитку молоді 

в Україні, 

спростить 

процедури 

отримання 

молодими 

людьми грантів 

для реалізації 

їхніх молодіжних 

проектів; 

запровадити 

здійснюватися за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету та інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавством, за 

бюджетною 

програмою 

КПКВК 3401070 

«Здійснення 

заходів державної 

політики з питань 

молоді та державна 

підтримка 

молодіжних та 

дитячих 

громадських 

організацій». 

 

Для суб'єктів 

господарювання: 

392,60 грн у 

перший рік 

виконання 

регулювання та 

1805,96 грн за п'ять 

років відповідно. 

досягнуті 

повною мірою, 

що повністю 

забезпечить 

потребу у 

вирішенні 

проблеми. 
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Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

електронні 

систем для 

визначення 

наглядової ради 

Фонду, відбору 

експертів та 

молодіжних 

проектів, на які 

УМФ надає 

гранти тощо. 

 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини відмови 

від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

 

Залишити 

існуючу на цей 

момент 

ситуацію без 

змін 

Зазначений спосіб не сприяв 

вирішенню проблеми, що 

існує сьогодні. 

Відсутні 

Альтернатива 2 

 

Прийняти 

проект  

Прийняття проекту 

регуляторного акта вирішить 

проблему, що існує сьогодні, 

щодо забезпечення ефективної 

реалізації молодіжної 

політики, зокрема шляхом 

забезпечення єдиного 

інформаційного простору про 

можливості для реалізації 

потенціалу та розвитку молоді 

в Україні; залучення ширшого 

кола представників молоді до 

вирішення нагальних проблем 

молоді, особливо тих, які 

пов’язані з подоланням 

Відсутні 
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Рейтинг 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини відмови 

від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

наслідків війни росії проти 

України; спрощення 

процедури отримання 

молодими людьми грантів для 

реалізації їхніх молодіжних 

проектів, запровадження 

електронних систем для 

визначення наглядової ради 

Фонду, відбору експертів та 

молодіжних проектів, на які 

УМФ надає гранти тощо 

 

V. Механізм та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

Українського молодіжного фонду» розроблено на виконання Закону України 

«Про основні засади молодіжної політики».  

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта – проект 

постанови було оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства молоді та 

спорту України для обговорення та отримання пропозицій та зауважень від 

зацікавлених фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця. 

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття 

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Українського 

молодіжного фонду». 

Зазначену мету планується здійснити у такий спосіб: 

1) утворити Український молодіжний фонд; 

2) на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих 

її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування  

Український молодіжний фонд надає бюджетні гранти за рахунок коштів 

позабюджетних джерел, у тому числі проектів міжнародної технічної допомоги. 

За рахунок коштів державного бюджету забезпечується лише утримання 

дирекції Українського молодіжного фонду; 

3) затвердити: 

Положення про Український молодіжний фонд; 

Методику формування порядку виплат експертам експертних рад 

Українського молодіжного фонду за конкурсний відбір молодіжних проектів на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування; 
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Порядок надання Українським молодіжним фондом бюджетних грантів 

на проектну підтримку на період дії воєнного режиму в Україні або в окремих її 

місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування; 

4) доручити Міністерству економіки разом з Міністерством молоді та 

спорту визначити умови оплати праці працівників Українського молодіжного 

фонду та внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; 

5) доручити Міністерству молоді та спорту: 

вжити в установленому порядку заходів, необхідних для забезпечення 

діяльності Українського молодіжного фонду, та протягом місяця з дня набрання 

чинності цієї постанови затвердити в установленому порядку персональний 

склад наглядової ради Українського молодіжного фонду; 

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України протягом 

шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні 

проект Порядку надання Українським молодіжним фондом бюджетних грантів 

на інституційну підтримку для молодіжних та дитячих громадських об'єднань 

на реалізацію молодіжних проектів. 

6) внести до відповідних актів Кабінету Міністрів України необхідні 

зміни, пов’язані зі створення Українського молодіжного фонду.  

Такий спосіб забезпечить більше ефективну реалізацію молодіжної 

політики, зокрема УМФ надаватиме гранти для проектної підтримки та 

інституційної підтримки (в післявоєнний період) на реалізацію молодіжних 

проектів для визначених суб’єктів молодіжної роботи. 

Діяльність УМФ забезпечить удосконалення процедур відбору і порядку 

фінансування молодіжних проектів, застосовуючи діджітл інновації та 

електронні системи, залучаючи незалежних експертів.  

Результатом діяльності УМФ буде підвищення спроможності інститутів 

громадянського суспільства та установ, що працюють з молоддю, рівня участі 

молоді у процесі ухвалення рішень та суспільному житті. 

Організаційні заходи для впровадження регулювання: 

забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності шляхом 

його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщенні на офіційному 

вебсайті Міністерства молоді та спорту України. 

Заходи, що необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності: 

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання 

регуляторного акта в мережі Інтернет); 

організувати виконання вимог регулювання. 

Очікуваним результатом реалізації постанови є: 

свідома, відповідальна, мобільна, активна, життєстійка, самостійна і 

спроможна молодь, яка володіє відповідними компетентностями, які 

допомагають їй розвивати в Україні свій потенціал, знає про різні інструменти 

участі у суспільному житті та користується ними; 
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забезпечення розвитку інститутів громадянського суспільства, установ та 

фахівців, що працюють з молоддю, підвищення рівня їхньої спроможності; 

досягнення кращого результату та підвищення рівня ефективності роботи 

через співпрацю та партнерство тощо. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 

виконувати ці вимоги 

Враховуючи, що питома вага суб'єктів малого підприємництва (малих та 

мікропідприємств разом) у загальній кількості суб'єктів господарювання, на 

яких поширюється регулювання, становить 98,5%, розрахунок витрат на 

запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва 

складено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу регуляторного 

впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).  

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних 

витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади 

чи органами місцевого самоврядування. 

Державне регулювання передбачає утворення державної установи 

«Український молодіжний фонд». 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений 

термін, оскільки він регулює відносини, що мають пролонгований характер. 

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-

правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на 

виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.  

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня його офіційного 

опублікування. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного 

акта є: 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта, – не передбачаються.  

2. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, – 

5947 од. 

3. Розмір коштів і час, що витрачаються одним суб’єктом господарювання 

у зв’язку з виконанням вимог акта, – 392,60 грн у перший рік виконання 

регулювання та 1805,96 грн за п'ять років відповідно. 

4. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у 

зв’язку із виконанням вимог акта, – 8 годин на організацію виконання вимог 

регулювання.  

Додатковими показниками результативності регуляторного акта є: 
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кількість поданих суб’єктами молодіжної роботи проектів на конкурси 

Українського молодіжного фонду; 

кількість суб’єктів молодіжної роботи, які отримають гранти від 

Українського молодіжного фонду; 

відсоток молоді, яка візьме участь у проектах у рамках здійснення 

Українським молодіжним фондом проектної підтримки; 

рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – 

високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено 

на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 

шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження 

статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення 

аналізу впливу регуляторного акта.  

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього 

використовуватимуться виключно статистичні показники.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, 

але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами 

зазначеного відстеження відбудеться порівняння показників базового та 

повторного відстеження. 

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на 

кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності цього акта. 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності, – статистичні. 

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення 

неврегульованих або проблемних питань, буде розглядатися необхідність 

внесення відповідних змін. 

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати 

Міністерство молоді та спорту України протягом усього терміну його дії.  

 

Міністр молоді та спорту України                 Вадим ГУТЦАЙТ 

 

__  _______ 2022 р. 

 

 


